
                                                                   

 
Maandag  14 september  

Dinsdag 15 september   

Woensdag 16 september  

Donderdag 17 september  

Vrijdag 18 september  
 

 
Maandag  21 september  

Dinsdag 22 september   

Woensdag 23 september Start kinderpostzegels 

Donderdag 24 september  

Vrijdag 25 september  

 
 

Vervanging 

Juf Linda zal dinsdag 15 en woensdag 16 september afwezig zijn. Dinsdag zal juf Anita in de klas zijn en 

woensdag is juf Monique van der Wetering aanwezig. 

 

Juf Pauline is van donderdag 17 t/m vrijdag 25 september afwezig. Op donderdag 17, dinsdag 22, woensdag 

23 en donderdag 24 september zal ze vervangen worden door juf Monique. Voor de vrijdagen en de 

maandag is vervanging aangevraagd, maar daar is op dit moment nog niets over bekend. 

 

Kinderen die overblijven 

Vorige week kregen we de vraag of de kinderen die overblijven drinken krijgen of niet. 

Deze kinderen moeten zelf drinken meenemen. 

 

Oud papiercontainer 

De containers zijn weer goed gevuld, daar zijn we heel erg blij mee. 

Maandag was er een klein opstartprobleem omdat er veel papier naast de container lag, maar dankzij 

geboden hulp kon dat snel opgelost worden. 

Helaas zijn er ook mensen die de container gebruiken om afval te storten, dat is natuurlijk niet de bedoeling. 

De papiercontainer is alleen voor oud papier, wanneer er bij Jansen andere materialen aangetroffen worden, 

mag de hele container niet meer verwerkt worden en levert het dus voor de ouderraad niets op. Wanneer 

dit te vaak voorkomt, zullen er onkosten in rekening worden gebracht. Oud papier kan een mooi extra potje 

zijn en we hopen dat ook als zodanig te kunnen blijven gebruiken. 

Hartelijk dank voor de medewerking. 

 

E-mailadressen team 
Met ingang van heden zullen de leerkrachten bereikbaar zijn via de volgende e-mailadressen: 
Juf Helen: hvandenberg@sg-owsa.nl 
Juf Esmiralda: emeeuwsen@sg-owsa.nl  
Juf Samantha: skremer@sg-owsa.nl  
juf Linda: lnieboer@sg-owsa.nl  
Juf Anita: aruinemans@sg-owsa.nl  
Juf Pauline: pgroen@sg-owsa.nl  
Juf Cediena: cvanzelst@sg-owsa.nl  
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Juf Femke: fsanders@sg-owsa.nl  
Meester Tom: tdoek@sg-owsa.nl  
Juf Rowina: rolthuis@sg-owsa.nl  
 
Juf Laura: levers@sg-owsa.nl  
Juf Annita: apost@sg-owsa.nl  
Juf Annet: ahorsting@sg-owsa.nl  
Meester Peter: pmohlmann@sg-owsa.nl  
 
Wij willen u vragen om eventuele andere e-mailadressen van de leerkrachten niet meer te gebruiken. 
 
Kerstmarkt Slagharen 
Het bestuur van Stichting dorpsfeest Slagharen heeft besloten dat de kerstmarkt Slagharen dit jaar helaas 
niet door kan gaan.  
 
Weekkaart / nieuwsbrief / mail / SchoolApp / website 
Er zijn veel verschillende bronnen in omloop om het nieuws te verspreiden. 
Bijvoorbeeld de kalender, die wordt ingevoerd op de website en staat dan ook in de Schoolapp, maar deze 
komt ook – telkens in clusters van twee weken – in deze brief. Een beetje dubbel en ook best tijdrovend, zeker 
voor meerdere scholen. 
Vanuit het management hebben we het besluit genomen om de focus meer te leggen op de Schoolapp. Vanaf 
heden zullen we, naast deze weekkaart, ook alle informatie middels deze app gaan delen. Vanaf de 
herfstvakantie zal informatie enkel via de schoolapp gedeeld worden. Vanzelfsprekend kan er – indien nodig – 
een mail vanuit school gestuurd worden wanneer dit nodig blijkt te zijn. We willen u dan ook vragen om de 
Schoolapp (SchoolsUnited) te downloaden. Mocht dit niet lukken, dan verzoeken wij u om contact op te 
nemen met de leerkracht van uw kind(eren). 
 
Heeft u de schoolapp al in gebruik, maar kloppen de groepen van uw kind(eren) in de app niet meer, dan kan 
er via het ouderportaal op de schoolwebsite ( www.regenboogslagharen.nl) een wijziging worden 
aangebracht. U kunt zich in het ouderportaal inloggen met uw eigen aangemaakt account, waarna u bij de 
basisgegevens de groepen kunt wijzigen. ZO blijft u altijd op de hoogte van de belangrijke/bijzondere 
activiteiten in de groep. 
 
Nog geen account? Dan kunt u via het ouderportaal op de website ook een eigen account aanmaken, die 
automatisch gekoppeld zal worden aan de schoolapp. 
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